Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag
27 mei 2014 in het gemeentehuis te Leens.
Aanwezige raadsleden:
de heer M.A. Buikema (vanaf 20.40 uur)
mevrouw M.E.M. Cleerdin
de heer J.M. van Gils
de heer H. van der Heide
de heer W.W. Kooi
mevrouw M.K. Leffers-Koning
mevrouw A.M. Smits
de heer P.G. Steenman
de heer R.A. Veenwijk
de heer J.P. van der Vis
mevrouw J.H. Vogel
de heer R. Vogel
de heer T.M. de Vries
mevrouw A.A. Waal-van Seijen
de heer F.P. van der Zee

Voorzitter:

de heer F.H. Wiersma

- tevens burgemeester

Griffier:

mevrouw M. Hegeman-van Eisden

Aanwezige leden burgemeester en wethouders:
de heer K.P. Berghuis
de heer H.W. van Gelder
mevrouw M.A. de Visser
de heer B.W. Verwey

- wethouder
- wethouder
- wethouder
- gemeentesecretaris

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.
2. Spreekrecht voor het publiek
Dhr. A. Gunnink maakt gebruik van het spreekrecht over agendapunt 6, Collegeprogramma 20142018.
3. Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming
Door loting wordt bepaald dat mevrouw M.K. Leffers-Koning bij stemming het eerst haar stem
uitbrengt.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 april 2014, alsmede de lijst
van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 april 2014, alsmede de lijst van
toezeggingen vast.
5. Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken verder worden behandeld.

6. Collegeprogramma 2014-2018
De raad bespreekt het collegeprogramma voor de komende vier jaar.
7. Herziening grondexploitaties 2014
De raad besluit:
Het Grondexploitatie Overzicht 2014 vast te stellen.
8. Continuïteit van de AWBZ-zorg
De raad besluit:
1.
kennis te nemen van de resultaten van de marktconsultatie t.b.v. continuïteit van
AWBZ-zorg in 2015;
2.
akkoord te gaan met de berekening budget continuïteit AWBZ zoals opgenomen in het
raadsvoorstel en dit budget onder voorwaarden beschikbaar te stellen voor de financiering van
continuïteitsarrangementen voor de huidige functies begeleiding (individueel en groep, plus
het vervoer), kortdurend verblijf en een klein deel van de persoonlijke verzorging (ZIN en
PGB) in 2015.
9. Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen
De raad besluit:
1.
De jaarrekening 2013 van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen voor kennisgeving
aan te nemen;
2.
De begroting 2015 van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen voor kennisgeving aan te
nemen.
10. Beheersverordening Kleine Kernen
De raad besluit:
De beheersverordening Kleine Kernen vast te stellen.
(Het foutief genoemde jaartal in de verordening wordt aangepast).
11. Beheersverordening Natuurgebieden 2014
De raad besluit:
De beheersverordening Natuurgebieden 2014 vast te stellen.
12. Geheimhouding dossier EHL
De raad besluit:
De geheimhouding van het dossier Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog BV ex artikel 25 lid 2
Gemeentewet op te heffen.
13. Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.
Er wordt geen verslaggeving gedaan.
14. Rondvraag
De ingediende vragen door de fractie van de PvdA (Qbuzz en visafslag ), CDA (nieuwe dienstregeling
buslijnen en windmolenpark) en VVD (Jan Zijlmasingel) worden beantwoord.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
24 juni 2014.
, voorzitter.
, griffier.

